Załącznik B
Nr sprawy:APS.0261.18.2018.ŚD.III.

PROJEKT UMOWY NR ………………..
zawarta w Sztumie dnia ..................................... 2018 r. pomiędzy:
Miastem i Gminą Sztum, w imieniu, której działa:
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie
………………………………………………………………...………………
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
................................................................................................................................................................
.................................................................................................………………………………………...
reprezentowanym przez ………………………………………………………...
zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ,
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów
określonych w Dziale III, rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1986)
zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy Pzp o wartości poniżej 750 000 euro,
oznaczenie sprawy: APS.0261.18.2018.ŚD.III.
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług opiekuńczych oraz ich nadzór i organizację
na rzecz osób wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 36 pkt 2 lit l, 50 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), a w szczególności:
a) pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) opieki higienicznej,
c) pielęgnacji zalecanej przez lekarza,
d) zapewniania kontaktów z otoczeniem.
Szczegółowy zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę określono w załączniku nr
1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
2. Usługi opiekuńcze świadczone będą w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.
3. Średnia miesięczna szacunkowa liczba świadczeniobiorców wynosić będzie około 30 osób przez
okres 12 m-cy, tj. łącznie 90 osób w okresie 36 m-cy.
4. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w dni robocze oraz dni ustawowo wolne od pracy wg
wydanych decyzji administracyjnych.
5. Szacunkowa liczba godzin miesięcznie wynosić będzie ok. 1 085, co w okresie 36 m-cy stanowić
będzie szacunkowo 39 060 godzin.
6. Ze względu na specyfikę przedmiotu umowy faktyczna liczba osób, którym świadczone będą
usługi opiekuńcze i faktyczna liczba godzin świadczenia usług miesięcznie będzie uzależniona od
rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych.
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7. Wykonawca oświadcza, że posiada biuro obsługi z dostępem do telefonu czynne w dni robocze.
Biuro czynne będzie przez cały okres obowiązywania umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
§2
Termin realizacji
1. Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie w łącznym wymiarze ok. 39060 godzin
w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przewidywanego wymiaru godzin
świadczonych usług, w szczególności w zależności od liczby osób ubiegających się o przyznanie
wskazanej formy pomocy lub niepełnego zabezpieczenia środków na realizację usług
opiekuńczych.
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do zlecenia pełnej liczby godzin określonej w ust.1.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 zgodnie z niniejszą umową
Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ustaloną na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty,
w wysokości nie przekraczającej: .............. zł brutto (słownie: ……………………zł ).
2. Rozliczenie za wykonanie usług następować będzie w cyklu miesięcznym.
3. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn sumy faktycznie przepracowanych roboczogodzin
w danym miesiącu kalendarzowym i stawki brutto.
4. Wynagrodzenie za wykonane usługi opiekuńcze wypłacane będzie z dołu na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy, do 7 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy fakturę za jeden miesiąc kalendarzowy (rozliczeniowy) do siedziby
Zamawiającego do 5 (piątego) dnia następnego miesiąca, z wyjątkiem faktury za miesiąc grudzień,
którą należy wystawić do 28 grudnia danego roku.
6. Do faktury VAT winno być załączone imienne rozliczenie wykonanych usług opiekuńczych.
Wykaz powinien zawierać:
a) imię, nazwisko i adres osoby na rzecz której realizowano usługi,
b) liczbę godzin świadczonych usług poszczególnym osobom,
c) kwotę brutto.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli świadczenia usług określonych w § 1
umowy zgodnie z zakresem czynności Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od Wykonawcy
nieczytelnej lub niepoprawnie wystawionej faktury. Będzie to skutkować przesunięciem terminu
płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu poprawnego dokumentu.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę oraz wykaz do 5 (piątego)
dnia miesiąca za poprzedni, która jest wystawiona w następujący sposób:
Nabywca:
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
NIP 579-221-13-52
Odbiorca:
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum.

10. Strony dopuszczają możliwość korekty wzajemnych zobowiązań finansowych - wynikającą
z kontroli ww. dokumentów – dokonywaną w kolejnym okresie rozliczeniowym. Wykonawca
wystawi, na żądanie Zamawiającego, fakturę korygującą uwzględniającą dokonaną korektę.
11. Termin rozliczeniowy ustala się na okres od 1 (pierwszego) do ostatniego dnia miesiąca
kalendarzowego.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Strony ustalają, że zakres usług Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez udziału
podwykonawców.
2. Usługi opiekuńcze będą świadczone przez osoby, wskazane w ofercie Wykonawcy. Wykonawca
może powierzyć świadczenie usług opiekuńczych innym osobom, niż wskazane w ofercie tylko pod
warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania opisane w SIWZ, a Zamawiający otrzyma
pisemną informację o zamiarze dokonania takiej zmiany.
3. W celu potwierdzenia zatrudniania 15 osób na umowę o pracę realizujących usługi opiekuńcze
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu raz na 3 miesiące pisemne oświadczenie zawierające
dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że usługi opiekuńcze wykonywane są przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby osób, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu.
4. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do żądania wyjaśnień w przypadku
wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę oraz
przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania zamówienia.
5. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników realizujących
zamówienie na podstawie umowy o pracę w zakresie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje
w każdym przypadku naliczanie kar umownych w wysokości 0,2 %, kwoty wypłaconej
Wykonawcy do dnia, w którym Zamawiający stwierdził naruszenie obowiązku zatrudnienia 15 osób
na umowę o pracę.
6. Strony umowy ustalają, że Wykonawca prowadzić będzie dokumentację świadczonych usług
w formie:
a) list osób objętych pomocą z wyszczególnieniem rzeczywiście wykonanych godzin świadczenia
usług opiekuńczych,
b) karty pracy opiekunki,
c) karty usług opiekuńczych.
7. Osoba objęta pomocą bądź członek jej rodziny winna potwierdzać własnoręcznym podpisem
każdorazowo w karcie usług opiekuńczych wykonanie świadczenia usług. W przypadku braku
takiej możliwości należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym sposób dokumentowania
wykonania usługi.
8. W przypadku zaistnienia przerwy w świadczeniu usług opiekuńczych, rezygnacji z usług przez
klienta Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług opiekuńczych z należytą starannością oraz
do rzetelnego i zgodnego z prawem postępowania w kontaktach z Zamawiającym. W szczególności
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) bezwarunkowego przyjęcia zlecenia świadczenia usług opiekuńczych,
b) dokumentowania sposobu świadczenia usług na zasadach określonych w niniejszej Umowie,
c) udostępnienia w ramach nadzoru i kontroli osobom upoważnionym przez Zamawiającego
wszelkich dokumentów i innych nośników informacji jak również składania ustnych lub pisemnych
informacji odnośnie wykonywania usług opiekuńczych.
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§5
Obowiązki Zamawiającego
1. Usługi świadczone będą w oparciu o indywidualne decyzje administracyjne wydane przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie na podstawie ustawy o pomocy
społecznej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich
wykonywania z umową.
§6
Personel wykonawcy
1. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będą:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca potwierdza, że dysponuje minimum 15 osobami, z których każda posiada co
najmniej dwumiesięczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych. Wszystkie wskazane
osoby muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
3. Przez pojęcie „doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych”, o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający rozumie umiejętności wykonywania tych usług zdobyte i ugruntowane w trakcie
faktycznego ich wykonywania, w różnych formach prawnych np. umowa o pracę, umowa o dzieło,
umowa zlecenie, wolontariat, praktyka i inne.
4. Wykonawca potwierdza, że każda osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji umowy,
w szczególności świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,
ukończyła kurs przygotowujący do realizacji usług opiekuńczych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby realizujące usługi
opiekuńcze, w tym również za szkody związane z wydatkowaniem przez te osoby środków
finansowych osób objętych pomocą.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszelkich danych dotyczących osób
objętych pomocą w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu. W szczególności Wykonawca
jest zobowiązany do zachowania poufności informacji dotyczących nazwisk osób korzystających
z pomocy, rodzaju i zakresu przyznanych świadczeń. Zamawiający powierza dane osobowe do
przetwarzania odrębną Umową.
§7
Personel zamawiającego
Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą:
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
§8
Odbiorcy
1. Usługi opiekuńcze świadczone będą na pisemne zlecenie Zamawiającego.
2. W przypadku konieczności natychmiastowego zapewnienia usług opiekuńczych Wykonawca
zobowiązuje się wykonać usługę na podstawie pisemnego lub telefonicznego zlecenia
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zawierającego następujące dane: imię, nazwisko, adres świadczeniobiorcy, liczba zaplanowanych
godzin w miesiącu, termin rozpoczęcia i zakończenia usług.
§9
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20 % kwoty wypłaconej Wykonawcy do dnia,
w którym Wykonawca odstąpił od umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotowej umowy z winy
Wykonawcy, tj. w szczególności:
1) świadczenie usług niezgodnie z warunkami określonymi w szczegółowym zakresie usług
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
2) niezatrudnienie osób lub niezapewnienie im wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 6
niniejszej umowy;
3) stwierdzenia przez pracowników Zamawiającego innych poważnych nieprawidłowości,
uniemożliwiających należyte wykonywanie przedmiotowej usługi;
- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, lub do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5%
ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek
nienależytego wykonania umowy.
3. Kara, o której mowa w ust. 1 lub 2 zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy z chwilą
zapłaty faktury, lub Wykonawca zostanie nią obciążony dokumentem rozliczeniowym. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kwoty na zasadach i w sposób określony
w dokumencie.
4. W przypadku, gdyby kara określona w ust. 1 lub 2 nie pokryła całej szkody poniesionej przez
Zamawiającego, Zamawiającego przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
5. Wskazane należności podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionych w nich
zdarzeń.
6. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 10.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:
a) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,
b) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
c) nie rozpoczęcia bądź zaniechania przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz niepodjęcia go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.
3. W powyższych wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonanej części umowy.
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4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności nienależycie wykonuje usługi,
o których mowa w § 1 tej umowy, Zamawiający może rozwiązać niezwłocznie niniejszą umowę
bez zachowania okresu wypowiedzenia z prawem naliczenia kar umownych za odstąpienie od
umowy, wskazanych w § 9 ust. 1 umowy.
6. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego odstąpić od wykonania zlecenia, jak
również zmienić jego zakresu.

§ 11
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 12
Rozstrzygnięcie sporów
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie
stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową. Sądem właściwym rzeczowo
będzie Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiającego.
Załącznikami stanowiącymi integralna cześć umowy jest :
1) Formularz oferty
2) Szczegółowy zakres usług opiekuńczych

………………………………….……
WYKONAWCA

…………………………..……………
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………….
KONTRASYGNATA
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Załącznik Nr 1 do umowy
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH
do umowy Nr …………………………..
zawartej w dniu ………………………..
1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez świadczeniobiorcę oraz czystości
sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
2) zapewnienie bezpiecznego otoczenia do poruszania się,
3) utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa
domowego, użytkowanego przez świadczeniobiorcę,
4) dbanie o higienę żywności,
5) drobne przepierki i zmiany bielizny pościelowej lub zanoszenie bielizny do pralni,
6) prasowanie odzieży,
7) dokonywanie zakupów, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach
towarów,
8) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet (w tym co najmniej jednego gorącego posiłku),
karmienie, na wniosek świadczeniobiorcy lub Zamawiającego dostarczanie 1 gorącego posiłku
dziennie z placówki gastronomicznej wskazanej przez Zamawiającego lub świadczeniobiorcę,
pomoc przy spożywaniu posiłków,
9) palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody,
10) mycie okien przynajmniej 2 razy w roku,
11) załatwianie spraw urzędowych,
12) opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczenie się z wydatkowanych środków,
pomoc w samoobsłudze.
2. Opieka higieniczna:
1) mycie, czesanie i ubieranie z uwzględnieniem problemów utrzymania higieny w załatwianiu
potrzeb fizjologicznych,
2) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (w tym zmiana pieluch) poranna i wieczorna
toaleta w łóżku,
3) dbanie o higienę paznokci kończyn górnych i dolnych, golenie, kąpanie,
4) przesłanie łóżka, układanie chorego w łóżku, zmiana pozycji chorego w łóżku,
5) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
3. Pielęgnacja zalecana przez lekarza:
1) podawanie leków,
2) mierzenie temperatury, pomiary tętna i ciśnienia,
3) zakładanie kompresów i okładów, zmiana opatrunków,
4) wzywanie lekarza w sytuacjach wymagających nagłych interwencji, zamawianie planowanych
wizyt lekarskich, wizyty lekarskie w przychodni, udział w zabiegach specjalistycznych, realizacja
recept,
5) iniekcja insuliny,
6) prowadzenie działań w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,
prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi),
7) wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do prowadzenia prawidłowej pielęgnacji
w razie potrzeby wykonywanie wszelkich czynności mających na celu ochronę zdrowia bądź
ratowania życia.
4. W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
1) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
2) czytanie, prowadzenie rozmów.
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